
 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

นายพสธร นามสง่า 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



 
 

 
ประเภทเอกสาร  :   คูมือขั้นตอนการดําเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานสารบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานสารบรรณ 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 
2.2 เพ่ือใหการรับสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดทาํเอกสาร  
3.2 การสงหนังสือราชการ 
3.3 การรับหนังสือราชการ 
3.4 การเก็บ รักษาและการยืม 
3.5 การทาํลาย 

4. คําจํากัดความ 
งานสารบรรณ  คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต การจัดทํา การรับ 

การสง การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ AMSS++ 
2) เสนอผูอํานวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ 
3) เจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรอเอื กสารประกอบ 
4) เสนอผูอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง 
5) ผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม 

งกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
5.3  ตรวจสอบการส งหนังส ือราชการทางเว ็ปไซด  ในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

 และควบค ุมการสงหนังสอราชการขอื

 5.1 นําระบบเครือขายเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื่อสารมาใช ในการปฏ ิบัติงาน รับ–สง 
หนังสือราชการ   
     5.2 รับ–สง หน ังสือราชการตาม ระบบท ี่กําหนด  โดยจ ัดทําและพัฒนากํากับดูแลการร ับ- 
สงหนังสือดวยระบบ AMSS++ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา แจงใหเจาหนาที่ผูที่เก่ียวของทราบ 



    

5.5 สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแกไข
อยางตอเนื่อง 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน  

รับ – สง หนังสือราชการ 

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปไซด ใน 

รับงานจากกลุมอํานวยการและ
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง

เสนอ ผอ.กลุม 
มอบหมายใหผูรับผดิชอบปฏิบัต ิ

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือ
ราชการหรือเอกสารประกอบ 

เสนอ ผอ.กลุม ตรวจสอบ 
ความถูกตอง / ผูมีอํานาจลงนาม 

สรุปและประเมินผลการใชระบบ
การรับ-สงหนังสือ 

ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ 

5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม  และสอดคลองกับระบบงาน    
   สารบรรณของสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

ระบบ AMSS++ 

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบท่ีกําหนด โดยจัดทํา
และพัฒนากํากับดูแลการรับ-สงหนังสือดวยระบบ  

AMSS++  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
แจ ้งใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และควบคุมการส่ง
หนังสือราชการของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา



7.  แบบฟอรมที่ใช 
  -  

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

8.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
8.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540    

 8.3 ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 8.4 ระเบยีบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 

 8.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
    8.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2533 
    8.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525 

8.8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ  (ฉบับท่ี 2 )
พ.ศ. 2527 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
                           โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
 การรับ – สงหนังสอืราชการและเอกสารอื่น ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดทําหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกีย่วกับการเก็บ พิมพ คัดสําเนา คนหา และติดตามเรื่องรวบรวมเอกสารหลกัฐาน ขอมูล และสถิติของกลุมที่เปนระบบ 
ลําดับที ่ ผังขั้นตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน รบั 
– สง หนังสือราชการ 

2. 
 

 
 
 

ตลอดเวลา ดําเนินการไดถูกตอง เปน
ปจจุบัน 

3. 
 

 
 
 

เสนอ ผอ.กลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัต ิ/  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทํา
หนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ  /  เสนอ ผอ.กลุม ตรวจสอบความถูกตอง   
/ผูมีอํานาจลงนาม 
 

4. 
 

 
 
 

5.  

6.  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป 

เอกสารอางอิง :  
 1. พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539    2.พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540     
 3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม  4. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529           6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
 7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525                8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับที ่2 )พ.ศ. 2527 

คําอธบิายสญัลักษณผังขัน้ตอน                 จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กจิกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา) 

นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน  

รับ – สง หนังสือราชการ 

เสนอ ผอ.กลุมมอบหมายให
ผูรบัผิดชอบปฏิบัติ  และ ผอ.กลุม 
ตรวจสอบ / ผมีอํานาจลงนาม 

รับ – สง หนังสอืราชการตามระบบทีก่ําหนด 

สรุปและประเมินผลฯ 

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปฯ 

ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ 

ชื่องาน (กระบวนงาน)   งานสารบรรณ สพท. …………....……………กลุม  ส่งเสริมการจัดการศึกษา งานธุรการ รหัสเอกสาร :  

5 นาท ี

5 นาท ี

5 นาท ี 

ตลอดเวลา 

งานสารบรรณเปนระบบ 

รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากาํกับดูแลการ
รับ-สงหนังสือดวยระบบ  AMSS++ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
แจงใหเจาหน าที่ผูที่ เกี่ยวของทราบ 
 

สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุง
แกไขอยางตอเนื่อง 
 

ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงาน
สารบ รรณของสําน ักง าน เขตพื้นท ี่กา รศึกษ า  แล ะข อม ูลสารสน เทศของ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเวปไซ็ ด ในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
และควบคุมการสงหนังสือราชการของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา


